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8.

Titokzatos izgalom volt a levegőben, aminek nem 
tudták a gyerekek az okát. Még a szemfüles Nusika 
is csak azt tudta kivenni, hogy valami új dolog ké-
szül, valami változás, s arra magyarázta, hogy:

– Meglássátok, megint gyereket hoz a gólya néni 
anyukának.

De aztán eldőlt a nagy kérdés. Miskát előléptet-
ték, és felrendelték szolgálatt ételre Budapestre.

Ez más szóval annyit jelentett , hogy Pestre fog-
nak költözni.

Annus dalolva fogott  a csomagoláshoz. Ennyi 
jót nem is várt az élett ől. Hogy ő pesti asszony le-
gyen! Hogy a gyerekek ott  járhatnak iskolába, hogy 
egyiket sem kell elküldeni hazulról, Péterkét sem… 
Pedig mennyit veszekedtek már Miskával ezen! 
Annus azt hajtogatt a, hogy ha már ki kell adni a 
házból, bízzák Bélára a dolgot. Miska viszont azzal 
érvelt, hogy a fi ú tanuljon önállóságot, és csak azért 
is idegen helyre fogja küldeni, egészen egyedül.

Most aztán Pestre kerültek, és hiába volt Annus 
sok könnyhullatása, aki előre elsiratt a a fi acskáját. 
Att ól félt, olyanná lesz, mint Imre…

Imre egyedül élt, nem jött , nem írt sem nekik, sem 
az édesanyjának. Ha jól ment a sora, egyedül költöt-
te a pénzét, ha rosszul ment, maga segített  a dolgán. 
Érett ségi után úgy hallott ák, hogy benn marad ka-
tonáéknál, de mégsem maradt benn, csak azt tudták 
róla, hogy hivatalnok valahol.

És Pestre értek.
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Miska kibérelt egy háromszobás lakást a máso-
dik emeleten. Nagyon szép lakásnak tetszett  a vi-
déki kertes házacska után… Annus belekezdett  a 
rendezkedésbe nagy igyekezett el.

Mindenféle limlom között  térdepelt Nacával egy 
délelőtt , és éppen a tányérokat számolgatt a rossz-
kedvűen – sok eltörött . A gyerekek a másik szobá-
ban halomra hordták az ágyneműt, és utazást ját-
szott ak a tetején.

Valaki csöngetett .
Mindnyájan kiszaladtak, azt hitt ék, Miska. Naca 

volt az első, ő nyitott a az ajtót.
Karcsú, fekete ruhás, fekete bajuszú, előkelő 

megjelenésű fi atalember állt a küszöbön.
– Imre! – kiáltott a Annus.
Imre mosolygott  és bejött . Annus nem tudta mire 

vélni a dolgot. De pár pillanat múlva megjelent Mis-
ka is, aki a házmesterrel intézett  el valamit, s jóked-
vűen magyarázta:

– Véletlenül találkoztunk a hivatalban. Hazahoz-
tam a sógort. Kap ebédet?

Annus kissé megkönnyebbült, de a nyugtalansá-
ga csak fokozódott . Csodálkozott  magában. Mi ez? 
Miska még Bélával szemben is meglehetősen kimért 
volt, mintha nem tudná elfelejteni, hogy börtönvi-
selt ember volt az apja. Most pedig Imréhez ilyen 
kedves…

Szorongó szívvel látt a az asszony Imre szemé-
ben ugyanazt a fényt, ami az apjáéban égett  valaha, 
hallott a a hangjában a behízelgő melegséget, ami-
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vel behálózott  mindenkit… Látt a, hogy Imre meg 
akarta hódítani a sógorát, és meg is hódított a. De 
ha ilyen erős befolyása lesz Miskára, mire fogja fel-
használni?

Bohóság volt a félelme. Egyelőre semmi fantaszti-
kus dolog nem történt. Imre nem íratott  alá vele vál-
tót, nem csalta ki a fi zetését. Éppen csak hogy elvitt e 
néha esténkint Miskát hazulról, együtt  vacsoráztak, 
és néha kártyáztak is, de nem nagy tétekben.

Imre nagyon vigyázott  magára. Mindig előtt e 
volt, hogy ő hivatalnok és úriember. Pontos volt a 
hivatalban, szinte aprólékosan pedáns, és az alanta-
sai félték és tisztelték.

Ez tartott a vissza Imrét minden őrültségtől és 
minden kockázatos vállalkozástól. Alantasai voltak. 

Ha Kovács Frigyest olyan helyre állítja a sors, ahol 
parancsolhatott  volna másoknak, példát adhatott  
volna másoknak, talán ő sem süllyedt volna olyan 
mélyre. De az ősi föld elcsúszott  a talpa alól, igaz, 
hogy ő volt az oka, mert elitt a és elkártyázta, s az 
uradalomban, ahová beszorított ák, nem parancsolt 
még az utolsó béresgyereknek sem, csak az egerek-
nek az irodában. Ez fájt neki, ez vezett e oda, hogy 
felül akarjon kerülni újra mindenáron, s ez vezett e 
mindig lejjebb, a sötétségbe.

Igen, mást nem tett  Imre, éppen csak néha elvit-
te Miskát… és Annus ilyenkor egyedül maradt ott -
hon. Elaltatt a a gyerekeket… aztán Naca megterí-
tett  neki, és behozta a vacsorát. De nem mindig ett e 
meg…
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Valami titkos nyugtalanság kezdte kínozni. Soká-
ig nem tudta, mi, de egy estén ĳ edten mondta ma-
gában:

„Jaj, Istenem! Hát lehet az, hogy akik tizenegy 
éve élnek együtt , azok már ne gondoljanak soha a 
szerelemre?”

Harmincéves volt.
Különös… Tíz esztendővel ezelőtt  néhány köny-

nyel és egy lemondó sóhajtással el tudta intézni ezt 
a dolgot… Most pedig végig sem bírta gondolni az 
első napon, hogy csakugyan így van, s mikor aztán 
rákényszerített e magát, hogy a szemébe nézzen 
ennek a lehetőségnek, olyan fájdalmat érzett , mint 
még soha életében.

„Lehet az, hogy én már olyan öreg vagyok? Lehet 
az, hogy én már Miskának nem tetszem? Lehet az, 
hogy ebbe bele kell nyugodni?”

Ebben az időben történt, hogy Imre mégis elvitt  
valamit tőlük…

Ez nagy baj volt.
A szegény bolondos Naca szívét.
A derék, ügyes, szorgalmas, jóravaló Naca, aki 

immár tizedik esztendejét töltött e náluk, elvesztet-
te a fejét. Pedig hány derék legény, hány becsüle-
tes kisiparos, rendőr, sőt hivatalszolga környékezte 
meg valaha! Most már lassan a negyvenedik eszten-
deje felé közeledett , és Annus álmában sem gondol-
ta volna, hogy az esze ilyesmin járjon. Eleinte nem 
tudta, ki lehet a dologban. Csak azt látt a, hogy Naca 
ideges, szórakozott , ingerlékeny, hogy nem keni 
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már olajjal a haját, hanem süti, hogy szagos szap-
pant vesz, és füzetes regényeket olvas.

Végre aztán észrevett e, hogy Imrébe szerelmes 
szegény. Vacsorára várták Imrét, s Naca teljes há-
romnegyed óráig öltözött , s közben elégett  a pecse-
nye a sütőben. Annus előbb nem tudta komolyan 
venni. De aztán próbát tett , s megemlített e Naca 
előtt , hogy az Imre fi atalúr menyasszonya nemso-
kára megérkezik. Att ól az órától kezdve Nacának 
mintha az orra vére eredt volna meg, nem lehetett  
szavát venni. Ellenségének érezte az egész házat. 
Karácsonykor gyónni ment, s kissé lenyugodott  egy 
időre, de aztán mégis erőt vett  rajta a sátán… A vége 
az lett , hogy férjhez ment a viceházmesterhez, aki 
pedig csak azért udvarolt neki, hogy az ételmaradé-
kokat megkapja.

Egyszóval a cselédkérdés megint ott  lebegett  
Annus feje fölött . Ezekben az időkben alig tudott  
egyébről beszélni. Ha vendége jött , azt is ezzel gyö-
törte.

Pedig elég vendége volt. Mintha valaki kihirdett e 
volna az országban, hogy Annusék Pesten vannak 
meglehetősen jó körülmények között , s el lehet hoz-
zájuk menni látogatóba, alig múlt egy-egy hónap, 
hogy valami ismerős vagy rokon be ne kopogtatott  
volna.

Így toppant be egyszer egy fekete hajú, meglepő-
en szép teremtés. Mikor Annus meglátt a, megdöb-
bent. Rá volt írva a homlokára, hogy színinövendék. 
Mit keres ez náluk? A színinövendék a nyakába ug-
rott , és összecsókolta.
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Ragyogó Katica volt. Kata néni és Gábor bácsi le-
ánya.

Annus nem tudta elképzelni, hogyan lehet Kata 
néninek ilyen leánya.

Nem csak azért, mert Katica szép volt. De mert 
semmi sem volt benne az anyja savanyú szigorúsá-
gából. Sőt! Titkos vonzerő sugárzott  ki belőle, akár 
szegény Gábor bácsiból valaha… De Katica tudta 
ám! És örült neki! És felhasználta! Nem sajnálta a 
férfi akat egy szikrát sem. Jobbra-balra kacérkodott  
elfogulatlan lelkiismeretlenséggel. Három diák 
akart öngyilkos lenni miatt a, két huszártiszt ösz-
szekaszabolta egymást, a cigánybanda kontrása 
úgy beleszeretett , hogy nem fogadott  el pénzt, ha 
Katicának adott  éjjelizenét valami gavallér. A maga 
muzsikáját ő akarta neki adni.

És most színésznő akart lenni végre.
Hiszen talán már akkor is ez volt a vágya, mikor 

ott hon a kertben táncolgatott  gyermekkorában ti-
tokban, hogy az anyja meg ne lássa, mert illetlen-
ségnek tartott a az ugrándozást. A házimunkát sike-
rült Katának megutáltatnia vele már ötéves korában 
a kötéstől fogva egészen a mosásig. A fi nom ruhát 
még csak bevasalta valamiképpen, de ha a lepedők, 
alsószoknyák következtek, eltűnt. Hiába kiabált 
utána az édesanyja. Hányszor fenyegett e:

– Megállj, te, mi lesz veled!
Katica nem merte megmondani neki még akkori-

ban, hogy mi lesz. Várt.
Tizenhét éves korában férjhez adta az anyja egy 

gazdag földbirtokoshoz.


